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18.7.2022 

 שר הבריאות שרת החינוך שר הרווחה שרת הפנים

 ניצן הורוביץ חה"כ ד"ר חה"כ מאיר כהן איילת שקד
 ביטון-יפעת שאשא

המענים הניתנים לפליטי אוקראינה ובהסדרת ההגנה הקבוצתית  בהתאמתהנדון: צורך דחוף 

 החלה עליהם

 לום רב,ש

את  בדחיפותפורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל פונה אליכם בבקשה להתאים 

חלפו יותר מארבעה . רכיהם המשתניםוהמענים הניתנים לאזרחי אוקראינה השוהים בישראל לצ

מפניות שמגיעות אלינו בשבועות  וקראינה וסופה לא נראה באופק.חודשים מאז פרוץ המלחמה בא

דורשות  וקשות לחלוף הזמן יש משמעויות הדורשות התייחסות. מחלות כרוניותהאחרונים ניכר כי 

החסכונות פתרונות דיור זמניים באים אל קיצם, , ילדים עם צרכים מיוחדים זקוקים לסיועטיפול, 

ולתמוך בהם  והיכולת של חלק ממארחיהם להמשיך לארחם שהביאו איתם הפליטים אוזלים

בקצרה, היכולת "להסתדר", להסתפק בפתרונות זמניים, לקושש סיוע מפה ומשם  נשחקת. כלכלית

 .בהיעדר מענים ארוכי טווח תוך מחסור חומרי הולכת ופוחתתולשרוד עוד קצת 

אנו קוראות להעניק לפליטים אשרות  פליטי אוקראינה שחיים בישראל זקוקים להגנה ולסיוע.

אקטיבי לשילוב ילדיהם -, לפעול באופן פרובכל פעם לפחותרצופים עבודה לשלושה חודשים 

ולספק להם נגישות לשירותי  זקוקים לסיוע סוציאליה שבהםבמערכת החינוך, לסייע לפגיעים 

 בריאות הולמים, כל זאת כמפורט להלן.

 לפחות לשלושה חודשיםעבודה אשרות 

לאלו של אזרחי אוקראינה לתקופות קצרות של כחודש בכל פעם.  הוארכו אשרות ה"תייר" ד כהע

למרות שהם מוגנים  ,ששהו בישראל ללא אשרה בתוקף ערב פרוץ המלחמה לא ניתנה כל אשרה

באופן רשמי ומוצהר מפני הרחקה. ללא אשרה, או עם אשרת "תייר" קצרת מועד, סובלים הפליטים 

דאות, מחוסר יכולת לתכנן אפילו את העתיד הקרוב, מקשיים במציאת יציבות וחוסר ומחוסר 

  מקום עבודה שיסכים לקלוט אותם ומסיכון מוגבר להעסקה פוגענית.

תוקפן הקצר של האשרות, או היעדרן כליל, מקשה על משרדי הממשלה האחרים, אשר רוצים לסייע 

הסיוע שמוקד "צו השעה" מעניק לפליטים ואר מטה כמתכך למשל נפגע לפליטים, לבצע עבודתם. 

א פעם מועד הענקת הסיוע סמוך מדי למועד . לפתרונות דיורוב בתלושי מזון, במענים בריאותיים

 . עניין האשרהעד לפתרון או נמנע מהפליטים והסיוע מתעכב  ,פקיעת האשרה

עדת ובדיון בוכך נפגעת גם האפשרות של משרד הכלכלה לסייע לפליטים במציאת תעסוקה ופרנסה. 

הלין מר רועי ג'רופי, מנהל תחום בכיר מעסיקים  23.5.2022עובדים זרים של הכנסת שהתקיים ביום 

חיכינו לבשורה שיהיו אשרות, אבל "בזרוע העבודה של משרד הכלכלה, על המצב הנוכחי ואמר: 
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אין לנו מה י. הבעיה הגדולה היא חודש וחצי... א מאפשר לנו לעשות יותר מד[ לב הנוכחיהמצ]

כפיים, שלא ממצות את  לעשות הרבה בחודש וחצי. הדבר היחיד שאפשר לחשוב עליו הוא עבודות

בטווחי זמן כאלה, אז אנחנו די עם ידיים  יזות לא מוסדר, וגםוכל עוד עניין הו... הכישורים שלהם.

 "...ות מאחורי הגב.קשור

 –הקושי במציאת מקום עבודה נובע גם מאופיה של המדיניות שנבחרה כדי לאפשר את העסקתם 

, משרד הפנים הודיע שלא יאכוף כך, במקום להעניק להם אשרות עבודה כדיןאכיפה". -מדיניות "אי

תה וחוקיותה הביע מבקר המדינה ביקורת קשה על סבירו 2014בשנת  את האיסור על העסקתם. עוד

. , אשר מיושמת כלפי מבקשי מקלט מאפריקה כבר יותר מעשורשל "מדיניות שאינה מדיניות זו"

הרי שיש לעשות זאת בהתאם  –מאחר שמוסכם כי יש לאפשר לנשים וגברים אלו לקיים את עצמם 

 .אשרות עבודה םולהעניק לפליטי ,לדין

 פתרונות הולמים לפליטים עם צרכים סוציאליים ייחודיים 

, 3חלק מאזרחי אוקראינה הנמצאים בישראל חווים קשיים מיוחדים. כך אמהות לפעוטות עד גיל 

שלא יכולות לממן מעון יום על מנת לצאת לעבוד. כך מי שאין לו מכרים בישראל. כך גם חולים 

רפואיים מסובכים, בעלי מוגבלויות, הורים לילדים  במחלות כרוניות או כאלה הסובלים ממצבים

עם צרכים מיוחדים, קשישים, ופליטים במצב נפשי קשה. מצבם הכלכלי של רבים מקבוצות אלו 

הולך ומידרדר, ולא די בסיוע ההומניטרי החלקי שניתן על ידי מוקד צו השעה. בנוסף, הסיוע החלקי 

 למרות שגם הם והן לא יכולים לשוב לאוקראינה. ,24.2.22הזה נמנע ממי שנכנס לישראל לפני יום 

קשיים מההאשרות ו , שנובעת גם מקוצר תוקפן שלבעיית הדיור הולכת ומתבררת כבעיה מחמירה

הנלווים במציאת פרנסה. לאחרונה צצות שוב ושוב בעיות עם דיור שניתן באמצעות מוקד צו השעה. 

לסיוע שכזה, אבל חלק  יםכוארו מעלה שזפעמים רבות אלו פליטים מהקבוצות הפגיעות שתו

וגם לפתרונות הסבירים מוצמד בכל פעם  ,מפתרונות הדיור שניתנו לא הולמים שהות ארוכת טווח

נמצאים  בדיור סיוע גם מי שמקבליםעם תום תוקף האשרה הקצרצרה. כך,  –תאריך תפוגה קרוב 

באותה סכנת פינוי ללא דיור שוב ביודעם כי בתוך חודש לכל היותר ימצאו עצמם  ,ודאות קשה-באי

 לופי.ח

יש להרחיב את המענים ההומניטריים והסוציאליים המסופקים על ידי מוקד צו השעה כך שיכללו 

וכך שיאפשרו חיים בכבוד גם לבעלי צרכים ייחודיים,  ,את כלל אזרחי אוקראינה השוהים בישראל

ם. יש לספק מעני דיור הולמים, הן שאינם יכולים לצאת לעבוד ולפרנס את עצמם ואת משפחותיה

ובפרט לפליטים  ,משכם, למי שאינם מתארחים אצל ישראליםמבחינת תנאי המגורים והן מבחינת 

 . הפגיעים ביותר

 שיפור הנגישות לשירותי בריאות הולמים לבגירים ולקטינים

הרי שעד  פליטי אוקראינה,חלק מחרף נכונותה המבורכת של המדינה להנגיש מענים בריאותיים ל

מועד ומוגבלים בהיקפם. -קצרי, כה שירותי הבריאות שמוצעים להם נשענו על הסדרים פרטיים

קבלת סיוע רפואי חיוני במקרים "מורכבים" דורשת אישור מיוחד ותקצוב ייעודי של משרד 

הביטוח הפרטי . הרווחה, גם אם מדובר בטיפול רפואי שברגיל נכלל בסל הבריאות לתושבי המדינה

מציב חסמים עבור מי שנזקקים לטיפולים  לכןו ,הקשישים הינו קצר מועדהפליטים וסדר עבור שה
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חלק מהשירותים הנחשבים "אלקטיביים" אינם ממומנים על . ממושכים וארוכי טווח דרך הקופה

ידי הביטוח או משרד הרווחה, וזאת על אף נחיצותם. המענים לקטינים חסרי מעמד דרך חברת 

בעלי צרכים  רכיהם של קטיניםוודאי צרכיהם, ויכולים לענות על מכלול צולא  חלקיים"טרם" הם 

. מיוחדים. על כל אלו יש להוסיף את אי הבהירות בשטח בנוגע למענים המוצעים ולזכאות אליהם

עיכובים משמעותיים במהלך החודשים האחרונים סבלו פליטים מפעמים רבות כתוצאה מכך, 

 מעקבי היריוןנזקקו לאשפוז ומי שנזקקו למי ש, חולי סרטןלהם, כולל  מענים הנחוציםבקבלת ה

 לידות בבתי החולים.  בורולכיסוי ע

הוק אל פתרונות מערכתיים שיאפשרו לפליטי אוקראינה קבלת טיפול -מן הראוי לעבור ממענים אד

לילדי  להסדר מאוחדת, בדומה זכאות יש לאפשר לקטיניםכחלק מכך, רפואי במערכת הציבורית. 

 מהגרים ופליטים אחרים שחיים בישראל ללא מעמד תושב מוסדר.

, שניתנים גם הם הזכאות למענים הבריאותייםכמו לגבי המענים הסוציאליים, גם את בנוסף, 

חלקם . אמנם 24.2.2022 יוםמי שנכנסו לישראל לפני על גם יש להחיל באמצעות מוקד צו השעה, 

יכולים  לאהם מ , אך רביםים )של מהגרי עבודה או "תיירים"(עובדים ומבוטחים בביטוחים פרטי

. לאור העובדה שאין להם מקום אחר לזכות בו בטיפול או הסוציאלי לעבוד בשל מצבם הרפואי

מן הראוי  –זולת ישראל, ולנוכח ההגנה הקבוצתית שתחתיה הם חוסים מאז פברואר האחרון 

, או ם שנכנסו אחרי פרוץ המלחמההסעדים שמושטים לפליטיאת  םשבהלהנגיש גם עבור הנזקקים 

 למצער לגבש "ועדת חריגים" שניתן יהיה להגיש אליה מקרים הומניטריים מיוחדים.

 אקטיבית לקליטה אינטגרטיבית במערכת החינוך-פרופעולה 

ואם פליטים רבים נתקלים בקשיים ובבעיות בב ,לפי פניות המגיעות אלינו ולארגונים שותפים

לא כל הרשויות המקומיות פועלות לרישום הילדים שנראה לרשום את ילדיהם למסגרות חינוכיות. 

דיווחי משרד החינוך בדיוני ועדות הכנסת למעשה לא סתרו את התמונה העולה מפניות  .כנדרש

שכן המשרד הסתפק באמירה שפליטים ששוהים בישראל יותר משלושה חודשים ומעוניינים  ,אלו

 בכך יכולים לפנות לעירייה ולהירשם. 

 .זו, אין להסתפק במדיניות מתופת מלחמהלברוח  , הם והוריהם,שנאלצו כשמדובר בילדי פליטים

הילדים הללו זקוקים  .יש לפעול באורח יזום לקליטתם של הקטינים במערכת החינוך, ולאלתר

למסגרת, זקוקים לשגרת לימוד וזקוקים לחברתם של ילדים שלא חוו הגירה, לא חוו טראומה ולא 

חוו הגירה טראומטית. בנוסף יש לזכור כי ילדים רבים נמצאים כאן רק עם הורה אחד, לרוב עם 

 לא יכולות לצאת ולהתפרנס ללא איתור מסגרת לילדים.  םתיהואימהוהאם, 

כפי שקראה גם  ,לוותר על "תקופת ההמתנה" הכפויה שאורכה שלושה חודשים , ראשית,ישלכן 

 , יש לעשות מאמץ אקטיבי כדי להביא לרישוםשנית. יו"ר ועדת החינוך של הכנסת חה"כ שרן השכל

רסום הנחיות לרשויות המקומיות פ שכולל , מאמץהילדים למוסדות חינוך ברשויות המקומיות

הילדים, כבר עכשיו במהלך החופש הגדול, הנגשת מידע להוריהם, סיוע נקודתי בפתרון לאיתור 

 בעיות ומתן מענים הולמים לילדים עם צרכים מיוחדים ולילדים בגיל הרך.
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 הסדרת ההגנה הקבוצתית בחוק או בנוהל

ת. במדינת ישראל חיים מבקשי מקלט שחוסים תחת הגנה קבוצתית כבר מעל עשור, משוללי זכויו

המשבר באוקראינה מהווה הזדמנות עבור המדינה לנסח מדיניות הגנה ברורה ושקופה, שמשקפת 

את חובותיה החוקיות, המוסריות וההיסטוריות. מדיניות הגנה שמנוסחת מראש, שקבועה בחוק 

או לכל הפחות בנוהל, שמפרטת מדרג זכויות ושצופה את הצורך של פליטים להתפרנס, לראות 

ולהחלים מטראומת המנוסה. על ישראל להסיר חסמים בפני הנמלטים  תחת קורת גג , לחסותרופא

 על נפשם ולהעניק הגנה ממשית לפליטים, כזו שכוללת גם זכויות סוציאליות בסיסיות.

 בהקדם.נבקש את התייחסותכם 

 בתודה ובברכה,

  טוביה-ד"ר שני בר

 העתק:

 רשות האוכלוסין וההגירה, תומר מוסקוביץ' מנכ"ל
 מנכ"לית משרד הרווחה, סיגל מורן

 , דלית שטאוברמנכ"לית משרד החינוך
 , פרופ' נחמן אשמנכ"ל משרד הבריאות


